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Názov materiálu: Vyhodnotenie roka a účtovnej závierky za rok 2018  Správy cestovného 
ruchu Senec s.r.o. 

Návrh na uznesenie: 

I. MsZ prerokovalo Správu o vyhodnotení roka 2018, ročnú účtovnú závierku /ďalej len 
RÚZ/ za rok 2018 /prílohy: výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky, daňové priznanie/ 
a správu nezávislého audítora k RÚZ za mestskú obchodnú spoločnosť Správa 
cestovného ruchu Senec s.r.o. s nasledovnými ekonomickými výsledkami:  

    výnosy:  793 936,84 €    
   náklady:  851 155,68 € 
   strata:   -57 218,84 € 
 Ročná účtovná závierka Správy cestovného ruchu Senec s.r.o. bola v zmysle platných 

Stanov spoločnosti prerokovaná a schválená na zasadnutí Dozornej rady spoločnosti 
dňa 26. 3. 2019.  

 

II. MsZ súhlasí s vyhodnotením roka 2018, ročnou účtovnou závierku za rok 2018 a 
správou nezávislého audítora k RÚZ mestskej obchodnej spoločnosti Správa 
cestovného ruchu Senec s.r.o. S nasledovnými ekonomickými výsledkami: 

   výnosy:  793 936,84 €  
   náklady: 851 155,68 € 

    strata:   -57 218,84 € 
 
 
 Hospodársky výsledok stratu 57 218,84 € navrhuje preúčtovať nasledovne: 
 -      412,51 € zo zákonného rezervného fondu, 
 - 56 806,33 € na účet neuhradenej straty minulých rokov. 
 

 

 

 

 funkcia meno podpis 
Predkladá: Konateľ SCR Senec 

s.r.o. 
Ing. Róbert Podolský  

Vypracoval: Účtovníčka-
ekonómka 

Dana Škablová   
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